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مؤسسة الملك عبدالعزيز  أخبار

ورجاله للموهبة واإلبداع 

 "موهبة"



 
 

 

 # التاريخ  عنوان الخبر  المصدر  الرابط 

https://cutt.us/VJeDw   1 2021-06-20 اتفاقية إلكساب طالب »موهبة« المهارات المهنية  365الخليج 

https://www.spa.gov.sa/viewfulls
tory.php?lang=ar&newsid=2243

346 

وكالة األنباء  
 السعودية 

اتفاقية بين "موهبة" وشركتي "تالد "البيطرية" و "البيئية"   
 2 2021-06-20 لتدريب الطالب وإجراء األبحاث 

https://cutt.us/7BOte Mena Fn   3 2021-06-19 2021تكريم أبناء الوطن الفائزين في آيسف 

https://www.sauress.com/alwata
n/1079071 4 2021-06-19 2021تكريم أبناء الوطن الفائزين في آيسف   سعروس 

/cutt.us/zukjBhttps:/   365الخليج 
»كاكست« و»موهبة« تحتفيان بالفائزين في آيسف  

2021 19-06-2021 5 

w.alwatan.com.sa/artihttps://ww
cle/1079071  6 2021-06-19 2021تكريم أبناء الوطن الفائزين في آيسف   صحيفة الوطن 

https://cutt.us/lEURk 

صحيفة مكة  
 المكرمة

»كاكست« و»موهبة« تحتفيان بالفائزين في آيسف  
2021 19-06-2021 7 

https://cutt.us/DbTqM Qasar press 
عودي من ألعاب ناسانا الخشبية: الحفاظ على التراث الس

 8 2021-06-19 خالل الحرفية 

https://www.aleqt.com/2021/06/1
9/article_2116256.html  اإلقتصادية 

آل الشيخ: برامج تطويرية ومبادرات إثرائية لرعاية  
 9 2021-06-19 الموهوبين وتحفيزهم 

tps://cutt.us/Wwhjqht   10 2021-06-19 1442االستعالم عن نتائج مقياس موهبة برقم الهوية  خبرنا 

https://cutt.us/A5Y62  11 2021-06-19 1442االستعالم عن نتائج مقياس موهبة برقم الهوية  مصر اليوم 

https://cutt.us/6p6wt Minu fiyah 
ألعاب ناسانا الخشبية: الحفاظ على التراث السعودي من 

 12 2021-06-19 خالل الحرفية 

-https://www.al
8/ln17.jazirah.com/2021/2021061

tmh  الجزيرة 
وزير التعليم يلتقي أمين عام »موهبة« والطلبة الفائزين  

 13 2021-06-18 بجوائز »آيسف« 

https://cutt.us/ow8rd 

K01 capital 
intelectual 

INSIDE THE CORRIDORS OF 
MAWHIBA, SAUDI ARABIA’S 

FOUNDATION FOR CREATIVITY 18-06-2021 14 

https://cutt.us/iRMYV 

Tribune 
ledger news 

Inside the corridors of Mawhiba, Saudi 
Arabia's foundation for creativity 18-06-2021 15 

https://cutt.us/PKIRY 

North west 
georgia news 

Inside the corridors of Mawhiba, Saudi 
Arabia's foundation for creativity 18-06-2021 16 

https://cutt.us/L9hK6 Zawya 
Inside the corridors of Mawhiba, Saudi 

Arabia’s foundation creativity 18-06-2021 17 

https://cutt.us/XCIPo  منتديات المطاريد 
Inside the corridors of Mawhiba, Saudi 

Arabia’s foundation for creativity 18-06-2021 18 

https://www.entornointeligente.c
-panameos-om/estudiantes

-feria-en-especial-premio-anang
internacional/-ientficac 

Entorno 
inteligente 

ESTUDIANTES PANAMEÑOS GANAN 
PREMIO ESPECIAL EN FERIA 

CIENTÍFICA INTERNACIONAL 18-06-2021 19 

https://cutt.us/BJSeP laestrella 
Estudiantes panameños ganan premio 

especial en feria científica  internacional 18-06-2021 20 

ogspot.chttps://newyorkpaper.bl
-of-corridors-om/2021/06/inside

saudi.html-ibaawhm 
Newyork 

Paper 

INSIDE THE CORRIDORS OF 
MAWHIBA, SAUDI ARABIA’S 

FOUNDATION FOR CREATIVITY 18-06-2021 21 

https://cutt.us/keSUa 

Further 
Arabia 

Inside the corridors of Mawhiba, Saudi 
Arabia’s foundation for creativity 18-06-2021 22 

https://www.arabnews.com/node
arabia-/1878701/saudi Arab News 

Inside the corridors of Mawhiba, Saudi 
Arabia’s foundation for creativity 18-06-2021 23 

-https://ajel.sa/english/saudi
-conference-23rd-host-to-arabia

-in-ministers-culture-arab-fo
022/2 Ajel   

Saudi Arabia to Host 23rd Conference of 
Arab Culture Ministers in 2022 17-06-2021 24 

https://cutt.us/yahBd MSN News 
Saudi Arabia to Host 23rd Conference of 

Arab Culture Ministers in 2022 17-06-2021 25 

https://cutt.us/VJeDw
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2243346
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https://cutt.us/O3ur3  صحيفة التعليم 
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل تنشئ منصة تعلم  

 26 2021-06-17 داخلية للموهوبين 

https://cutt.us/2qogP  27 2021-06-17 منصة تعلم للموهوبين داخل جامعة اإلمام عبدالرحمن  صحيفة اليوم 

rhttps://www.spa.gov.sa/viewsto
y.php?lang=ar&newsid=2242326 

صحيفة سبق  
 اإللكترونية 

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل تنشئ منصة تعلم  
 28 2021-06-17 داخلية للموهوبين 

https://www.arabnews.jp/article/
arabia/article_42726/-saudi Arab News 

サウジアラビアが、2022年に第23回ア

ラブ文化大臣会合を主催 17-06-2021 29 

okaz/2w.sauress.com/https://ww
 سعروس 072264

وزير التعليم: تكريم الموهوبين الحاصلين على جوائز  
 30 2021-06-17 دولية قبل بدء العام الدراسي 

https://cutt.us/BFpZb Adab News 
تحت رعاية األمير “بدر بن فرحان”.. المملكة تستضيف  

 31 2021-06-17 23رته الـ فة العرب في دوومسؤولي الثقا مؤتمر وزراء

https://cutt.us/XsANu 

Asharq Al 
awsat 

Saudi Arabia to Host 23rd Conference of 
Arab Culture Ministers in 2022 17-06-2021 32 

yfoZhttps://cutt.us/p 

Eye of 
Riyadh 

Saudi Arabia to host 23rd conference of 
Arab Culture Ministers in 2022 17-06-2021 33 

https://today.line.me/id/v2/article
2Mj8L/W Line today 

Saudi Jadi Tuan Rumah Konferensi 
Kebudayaan Arab 2022 17-06-2021 34 

https://cutt.us/Hnh8A 

Further 
arabia 

Saudi Arabia to host 23rd conference of 
Arab Culture Ministers in 2022 17-06-2021 35 

https://cutt.us/lLlCM Gaun gntb 
Arab Saudi Akan Menjadi Tuan Rumah 

Konferensi Kebudayaan Arab 2022 17-06-2021 36 

https://cutt.us/l6GgG Rctiplus 
Saudi Jadi Tuan Rumah Konferensi 

Kebudayaan Arab 2022 17-06-2021 37 

https://cutt.us/4J9PN Ihram 
Saudi Jadi Tuan Rumah Konferensi 

Kebudayaan Arab 2022 17-06-2021 38 

s/zRPw7https://cutt.u ساندروز 
المملكة تستضيف مؤتمر وزراء ومسؤولي الثقافة العرب..  

 39 2021-06-17 العام المقبل 

https://www.moe.gov.sa/ar/medi
-acenter/MOEnews/Pages/ISEF

123.aspx-0212  يم وزارة التعل 

وزير التعليم يلتقي أمين عام "موهبة"والطلبة الفائزين  
ويؤكد على أهمية التكامل لتعزيز منافسة  بجوائز "آيسف" 

 40 2021-06-17 المملكة عالميا  

-https://www.al
jazirah.com/2021/20210617/ln12.

tmh ة الجزيرة  يفصح 

 
المملكة تستضيف مؤتمر وزراء ومسؤولي الثقافة العرب..  

 41 2021-06-17 م المقبل العا

https://www.sauress.com/albilad
 سعروس 3304922/

تعمل مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واالبداع  
 42 2021-06-17 واهب في مختلف القطاعات في دعم الم

https://www.okaz.com.sa/news/l
ocal/2072264  صحيفة عكاظ 

وزير التعليم: تكريم الموهوبين الحاصلين على جوائز  
 43 2021-06-17 دولية قبل بدء العام الدراسي 

https://cutt.us/JyYZp   صحيفة التعليم 

وزير التعليم يلتقي أمين عام “موهبة”والطلبة الفائزين  
بجوائز “آيسف” ويؤكد على أهمية التكامل لتعزيز منافسة  

 44 2021-06-17 المملكة عالميا  

https://www.arabnews.com/node
arabia-saudi/1878056/ Arab News 

Saudi Arabia to host 23rd conference of 
Arab Culture Ministers in 2022 17-06-2021 45 

https://cutt.us/aKUEf 

جريدة البالد  
 46 2021-06-17 مؤسس مج الصيفي بجامعة الموهوبا في البرنا 86 السعودية 

https://cutt.us/pOtQp  دار األخبار 
آل الشيخ يشيد بالعالقه التكاملية بين "التعليم" و"موهبة"  

 47 2021-06-16 في إعداد جيل ينافس عالمي ا 

https://www.swiftnewz.com/arch
ives/220890  سويفت نيوز 

وزير التعليم يوجه بتكريم الطالب الموهوبين واالحتفاء  
 48 2021-06-16 بهم قبل بداية العام الدراسي 

https://garbnews.net/news/s/194
167 

نشرة غرب  
 لكترونية اإل

وزير التعليم يلتقي باألمين العام لـ"موهبة" والطلبة  
 ."  49 2021-06-16 الفائزين بجوائز "آيسف 

https://www.sauress.com/almow
aten/3651341 سعروس 

وبين  وزير التعليم: برامج ومبادرات إثرائية لرعاية الموه
 50 2021-06-16 في المدارس 

https://cutt.us/O3ur3
https://cutt.us/2qogP
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2242326
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2242326
https://www.arabnews.jp/article/saudi-arabia/article_42726/
https://www.arabnews.jp/article/saudi-arabia/article_42726/
https://www.sauress.com/okaz/2072264
https://www.sauress.com/okaz/2072264
https://cutt.us/BFpZb
https://cutt.us/XsANu
https://cutt.us/pyfoZ
https://today.line.me/id/v2/article/W2Mj8L
https://today.line.me/id/v2/article/W2Mj8L
https://cutt.us/Hnh8A
https://cutt.us/lLlCM
https://cutt.us/l6GgG
https://cutt.us/4J9PN
https://cutt.us/zRPw7
https://www.moe.gov.sa/ar/mediacenter/MOEnews/Pages/ISEF-2021-123.aspx
https://www.moe.gov.sa/ar/mediacenter/MOEnews/Pages/ISEF-2021-123.aspx
https://www.moe.gov.sa/ar/mediacenter/MOEnews/Pages/ISEF-2021-123.aspx
https://www.al-jazirah.com/2021/20210617/ln12.htm
https://www.al-jazirah.com/2021/20210617/ln12.htm
https://www.al-jazirah.com/2021/20210617/ln12.htm
https://www.sauress.com/albilad/3304922
https://www.sauress.com/albilad/3304922
https://www.okaz.com.sa/news/local/2072264
https://www.okaz.com.sa/news/local/2072264
https://cutt.us/JyYZp
https://www.arabnews.com/node/1878056/saudi-arabia
https://www.arabnews.com/node/1878056/saudi-arabia
https://cutt.us/aKUEf
https://cutt.us/pOtQp
https://www.swiftnewz.com/archives/220890
https://www.swiftnewz.com/archives/220890
https://garbnews.net/news/s/194167
https://garbnews.net/news/s/194167
https://www.sauress.com/almowaten/3651341
https://www.sauress.com/almowaten/3651341


 
 

 

https://balasmer.com/395772.ht
ml  صحيفة بللسمر 

ولي الثقافة العرب  المملكة تستضيف مؤتمر وزراء ومسؤ 
 51 2021-06-16 2022لعام   23في دورته الـ

http://altamauz.net/index.php/ne
ws/show/?id=37794 

صحيفة التميز  
 اإللكترونية 

جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق  
 52 2021-06-16 طالبا  وطالبة   168موهبة اإلثرائي األكاديمي لـ  

.us/s7WOzhttps://cutt  مصر اليوم 
وزير التعليم: برامج ومبادرات إثرائية لرعاية الموهوبين  

 53 2021-06-16 في المدارس 

https://sh3oob.com/80669/ 

صحيفة شعوب  
 اإللكترونية 

وزير التعليم يلتقي باألمين العام لـ”موهبة” والطلبة  
 54 2021-06-16 ئز “آيسف”  الفائزين بجوا

https://cutt.us/AwZGU 

صحيفة تواصل  
 اإللكترونية 

وزير التعليم يوجه بتكريم الطالب الموهوبين واالحتفاء  
 55 2021-06-16 بهم قبل بداية العام الدراسي 

s/M54Mfhttps://cutt.u   365الخليج 
برامج ومبادرات إثرائية لرعاية الموهوبين  وزير التعليم: 

 56 2021-06-16 في المدارس 

24.com/373932/-https://ham 

صحيفة هام  
 اإللكترونية 

وزير التعليم يلتقي باألمين العام لـ”موهبة” والطلبة  
 57 2021-06-16 ئز “آيسف”  الفائزين بجوا

https://balasmer.com/395699.ht
ml  صحيفة بللسمر 

وزير التعليم يلتقي األمين العام لـ”موهبة” والطلبة الفائزين  
 58 2021-06-16 بجوائز “آيسف” 

https://headtopics.com/sa/16081
586161015887819-20576144  Head Topics 

وزير التعليم: برامج ومبادرات إثرائية لرعاية الموهوبين  
 59 2021-06-16 في المدارس 

https://cutt.us/BVOpc  جدة األن 
”  2021ا.. انطالق برنامج “موهبة وب  موه 86بمشاركة 

 60 2021-06-16 بجامعة “المؤسس”

https://profilenews.net/?p=46302
4 

صحيفة بروفايل  
 اإللكترونية 

المملكة تستضيف مؤتمر وزراء ومسؤولي الثقافة العرب  
 61 2021-06-16 2022لعام   23في دورته الـ

https://cutt.us/w9fv6  

صحيفة المواطن  
 اإللكترونية 

وزير التعليم: برامج ومبادرات إثرائية لرعاية الموهوبين  
 62 2021-06-16 في المدارس 

https://cutt.us/Aipxw  63 2021-06-16 اء ومسؤولي الثقافة العرب يف مؤتمر وزرالمملكة تستض عسير نيوز  

https://al-hadth.com/?p=375029  

منصة الحدث  
 اإللكترونية 

يلتقي باألمين العام لـ”موهبة” والطلبة  #وزير_التعليم 
 64 2021-06-16 الفائزين بجوائز “آيسف”  

https://cutt.us/vuc9O  365الخليج   
وزير التعليم يلتقي باألمين العام لـ”موهبة” والطلبة  

 65 2021-06-16 الفائزين بجوائز “آيسف”  

https://www.turaif1.com/4192417
65.html  بيان األخبار  

وزير التعليم يلتقي األمين العام لـ”موهبة” والطلبة الفائزين  
 66 2021-06-16 بجوائز “آيسف” 

https://cutt.us/2miAj  67 2021-06-16 عليم :  نحرص على إعداد جيل ينافس عالميا  وزير الت مصر اليوم  

https://alkssr.com/portal/405768/  

صحيفة الكسر  
 اإللكترونية 

وزير التعليم يلتقي أمين عام “موهبة”والطلبة الفائزين  
بجوائز “آيسف” ويؤكد على أهمية التكامل لتعزيز منافسة  

 68 2021-06-16 المملكة عالميا   

https://cutt.us/I8CIJ  الوحدة اإلخباري  
الطلبة  وزير التعليم يلتقي باألمين العام لـ”موهبة” و

 69 2021-06-16 الفائزين بجوائز “آيسف”  

https://7ail.net/231591  صحيفة حائل نت   
ن  وزير التعليم يلتقي األمين العام لـ”موهبة” والطلبة الفائزي

 70 2021-06-16 بجوائز “آيسف” 

http://almnatiq.net/994107/  

صحيفة المناطق  
 السعودية 

وزير التعليم يلتقي باألمين العام لـ”موهبة” والطلبة  
 71 2021-06-16 الفائزين بجوائز “آيسف”  

https://al-hadth.com/?p=374966  

منصة الحدث  
 اإللكترونية 

#المملكة تستضيف مؤتمر وزراء ومسؤولي الثقافة العرب  
 72 2021-06-16 2022العام  23في دورته الـ 

https://cutt.us/YdtLG  73 2021-06-16 يل ينافس عالميا  نحرص على إعداد جوزير التعليم :   365الخليج   

https://www.nafeza2world.com/A
khbar-Al-Alm/708568  نافذة على العالم  

وزير التعليم يلتقي األمين العام لـ"موهبة" والطلبة الفائزين  
 74 2021-06-16 بجوائز "آيسف"

https://cutt.us/l5nWH  75 2021-06-16 وزير التعليم : نحرص على إعداد جيل ينافس عالميا   صحيفة اليوم   

https://www.aleqt.com/2021/06/1
6/article_2114446.html  اإلقتصادية  

وزير التعليم يلتقي باألمين العام لـ"موهبة" والطلبة  
 76 2021-06-16 الفائزين بجوائز "آيسف"  

https://3yonnews.com/1633206  

شبكة عيون  
 اإلخبارية 

يلتقي األمين العام لـ"موهبة" والطلبة الفائزين  وزير التعليم 
 77 2021-06-16 جوائز "آيسف"ب

https://saudi.sahafahn.net/news/
11362922  

صحافة نت  
 السعودية 

وزير التعليم يلتقي األمين العام لـ"موهبة" والطلبة الفائزين  
 78 2021-06-16 بجوائز "آيسف"

https://www.gulfeyes.net/saudi-
arabia/5026193  عيون الخليج  

ة الفائزين  وزير التعليم يلتقي األمين العام لـ"موهبة" والطلب
 79 2021-06-16 بجوائز "آيسف"
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https://hamrinnews.net/saudi-
arabia/3906611.html  حمرين نيوز 

وزير التعليم يلتقي األمين العام لـ"موهبة" والطلبة الفائزين  
 80 2021-06-16 بجوائز "آيسف"

https://cutt.us/ArJ7R  

صحيفة الوئام  
 اإللكترونية 

وهبة” والطلبة الفائزين  وزير التعليم يلتقي أمين عام “م
 81 2021-06-16 “آيسف” بجوائز 

https://cutt.us/lwIY6  صحيفة المدينة  
آل الشيخ يشيد بالعالقه التكاملية بين "التعليم" و"موهبة"  

 82 2021-06-16 في إعداد جيل ينافس عالمي ا 

https://sabq.org/nKWXsJ  

صحيفة سبق  
 اإللكترونية 

وزير التعليم يلتقي األمين العام لـ"موهبة" والطلبة الفائزين  
 83 2021-06-16 ف"بجوائز "آيس 

https://n-
alhadath.com/611075.html  

صحيفة نبض  
 84 2021-06-16 المملكة تستضيف مؤتمر وزراء ومسؤولي الثقافة العرب  الحدث اإللكترونية 

https://www.spa.gov.sa/viewstor
y.php?lang=ar&newsid=2241925  

وكالة األنباء  
 السعودية 

لـ"موهبة" والطلبة  وزير التعليم يلتقي باألمين العام  
 85 2021-06-16 "آيسف"    الفائزين بجوائز

https://sh3oob.com/80619/  

صحيفة شعوب  
 اإللكترونية 

المملكة تستضيف مؤتمر وزراء ومسؤولي الثقافة العرب  
 86 2021-06-16 2022العام  23في دورته الـ 

https://cutt.us/OQWpI  

صحيفة صراحة  
 اإللكترونية 

وزير التعليم يوجه بتكريم الموهوبين والمبدعين الذين  
 87 2021-06-16 2020 -2019حققوا جوائز دولية في العامين  

https://cutt.us/qZe3i  مصر اليوم  
مر وزراء ومسؤولي الثقافة العرب  ف مؤتتستضي المملكة 

 88 2021-06-16 2022لعام   23في دورته الـ

https://cutt.us/SrA53  365الخليج   
المملكة تستضيف مؤتمر وزراء ومسؤولي الثقافة العرب  

 89 2021-06-16 2022لعام   23في دورته الـ

https://cutt.us/4qJQe  صحيفة المدينة  
المملكة تستضيف مؤتمر وزراء ومسؤولي الثقافة العرب  

 90 2021-06-16 في دورته المقبلة 

https://www.nafeza2world.com/A
khbar-Al-Alm/708251  العالم على  نافذة  

المملكة تستضيف مؤتمر وزراء ومسؤولي الثقافة العرب  
 91 2021-06-16 2022لعام   23في دورته الـ

https://www.alriyadh.com/18912
55  92 2021-06-16 تستضيف مؤتمر وزراء ومسؤولي الثقافة العرب المملكة  جريدة الرياض  

https://3yonnews.com/1633097  

شبكة عيون  
 اإلخبارية 

المملكة تستضيف مؤتمر وزراء ومسؤولي الثقافة العرب  
 93 2021-06-16 2022لعام   23في دورته الـ

https://www.gulfeyes.net/saudi-
arabia/5026098  عيون الخليج  

المملكة تستضيف مؤتمر وزراء ومسؤولي الثقافة العرب  
 94 2021-06-16 2022لعام   23في دورته الـ

https://hamrinnews.net/saudi-
arabia/3906513.html  ن نيوزريحم 

المملكة تستضيف مؤتمر وزراء ومسؤولي الثقافة العرب  
 95 2021-06-16 2022لعام   23في دورته الـ

https://sabq.org/K4DnPQ  

صحيفة سبق  
 اإللكترونية 

المملكة تستضيف مؤتمر وزراء ومسؤولي الثقافة العرب  
 96 2021-06-16 2022لعام   23في دورته الـ

https://www.spa.gov.sa/viewfulls
tory.php?lang=ar&newsid=2241

824  

وكالة األنباء  
 السعودية 

المملكة تستضيف مؤتمر وزراء ومسؤولي الثقافة العرب  
 97 2021-06-16 2022العام  23في دورته الـ 

https://cutt.us/oVsl6  

جريدة البالد  
 98 2021-06-16 ” بجامعة المؤسس 2021انطالق برنامج “موهبة  السعودية 

http://www.altamauz.net/index.p
hp/news/show/?id=37794  

صحيفة التميز  
 اإللكترونية 

جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق  
 99 2021-06-15 طالبا  وطالبة   168موهبة اإلثرائي األكاديمي لـ  

https://www.sauress.com/almadi
na/1736216  100 2021-06-15 "موهبة" تعزز الشراكة مع اليونيسيف  عروسس 

https://cutt.us/cZouv  101 2021-06-15 تعزز الشراكة مع اليونيسيف "موهبة"   صحيفة المدينة  

https://www.spa.gov.sa/viewstor
y.php?lang=ar&newsid=2241348  

وكالة األنباء  
 السعودية 

"موهبة" تعزز الشراكة مع اليونيسيف في مجال برامج  
 102 2021-06-15 ة الطفول

https://balasmer.com/395350.ht
ml  صحيفة بللسمر 

”  2021موهوب ا.. انطالق برنامج “موهبة  86 بمشاركة
 103 2021-06-15 بجامعة “المؤسس”

https://shababeks.com/2021/06/1
5/em-11/  صحيفة شبابيك  

أمين “موهبة” يبحث مع المدير اإلقليمي لليونيسيف تعزيز 
 104 2021-06-15 ة الشراكة وبرامج الطفول 

https://www.slaati.com/2021/06/1
5/p1868513.html  

صحيفة صدى  
 اإللكترونية 

أمين عام "موهبة" يبحث مع المدير اإلقليمي لليونيسيف  
 105 2021-06-15 تعزيز الشراكة وبرامج الطفولة 

https://cutt.us/ZgOGF  السعودية العظمى 
ن عام “موهبة” يبحث مع المدير اإلقليمي لليونيسيف  أمي

 106 2021-06-15 تعزيز الشراكة وبرامج الطفولة 

https://www.gulfeyes.net/saudi-
arabia/5025497  عيون الخليج  

يونيسيف  أمين عام “موهبة” يبحث مع المدير اإلقليمي لل
 107 2021-06-15 تعزيز الشراكة وبرامج الطفولة 

https://www.news.net.sa/449180
480/  صحيفة أخبار  

يونيسيف تعزيز  مع المدير اإلقليمي للالمتحمي يبحث 
 108 2021-06-15 الشراكة وبرامج الطفولة 
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https://hamrinnews.net/saudi-
arabia/3905916.html  حمرين نيوز 

“موهبة” يبحث مع المدير اإلقليمي لليونيسيف  أمين عام 
 109 2021-06-15 ة تعزيز الشراكة وبرامج الطفول 

http://almnatiq.net/993551/  

صحيفة المناطق  
 السعودية 

أمين عام “موهبة” يبحث مع المدير اإلقليمي لليونيسيف  
 110 2021-06-15 لطفولة تعزيز الشراكة وبرامج ا

https://cutt.us/Hp7UD   365الخليج 
"  2021وب ا.. انطالق برنامج "موهبة موه 86بمشاركة 

 111 2021-06-15 بجامعة "المؤسس"

https://hamrinnews.net/saudi-
arabia/3905873.html  حمرين نيوز 

"  2021موهوب ا.. انطالق برنامج "موهبة  86بمشاركة 
 112 2021-06-15 بجامعة "المؤسس"

https://www.nafeza2world.com/A
khbar-Al-Alm/706431  نافذة على العالم  

"  2021موهوب ا.. انطالق برنامج "موهبة  86بمشاركة 
 113 2021-06-15 بجامعة "المؤسس"

https://www.gulfeyes.net/saudi-
arabia/5025433  عيون الخليج  

"  2021موهوب ا.. انطالق برنامج "موهبة  86بمشاركة 
 114 2021-06-15 بجامعة "المؤسس"

https://3yonnews.com/1632082  

شبكة عيون  
 اإلخبارية 

"  2021موهوب ا.. انطالق برنامج "موهبة  86بمشاركة 
 115 2021-06-15 ة "المؤسس"بجامع

https://sabq.org/9WvxmQ  

صحيفة سبق  
 اإللكترونية 

"  2021موهوب ا.. انطالق برنامج "موهبة  86بمشاركة 
 116 2021-06-15 بجامعة "المؤسس"

https://hamrinnews.net/saudi-
arabia/3905814.html  حمرين نيوز 

” بجامعة “المؤسس”  2021انطالق برنامج “موهبة 
 117 2021-06-15 موهوب ا  86بمشاركة 

https://www.gulfeyes.net/saudi-
arabia/5025377  عيون الخليج  

” بجامعة “المؤسس”  2021انطالق برنامج “موهبة 
 118 2021-06-15 موهوب ا  86بمشاركة 

http://almnatiq.net/993484/ 

صحيفة المناطق  
 السعودية 

” بجامعة “المؤسس”  2021وهبة انطالق برنامج “م
 119 2021-06-15 موهوب ا  86بمشاركة 

https://www.sauress.com/altama
uz/39794  سعروس 

جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد النطالق  
 120 2021-06-15 طالبا  وطالبة   168موهبة اإلثرائي األكاديمي ل 

https://cutt.us/lsFWA  

جريدة البالد  
 121 2021-06-15 طالب بمهرجان موهبة اإلثرائي بالرياض   100 السعودية 

http://www.a5bar.org/?p=178617 صحيفة األخبار 
نورة تطلق فعاليات برنامج موهبة اإلثرائي   جامعة األميرة 

 122 2021-06-14 األكاديمي 

https://cutt.us/J4jbw   123 2021-06-14 ة جامعة الملك سعودطالب ثانوية بموهب   100 365الخليج 

https://cutt.us/HRyFd 
صحيفة مكة  
 124 2021-06-14 جامعة الملك سعود طالب ثانوية بموهبة  100 المكرمة

https://cutt.us/oJ8d4 125 2021-06-14 جامعات.. انطالق برنامج »موهبة« اإلثرائي  5بمشاركة  جدة األن 

https://cutt.us/xwf1L 
صحيفة الشمال  
 اإللكترونية 

فعاليات برنامج موهبة اإلثرائي األكاديمي بجامعة  طالق ان
 126 2021-06-14 الملك سعود 

https://cutt.us/4kzZr  اإلبداع الخليجي 
انطالق فعاليات برنامج موهبة اإلثرائي األكاديمي بجامعة  

 127 2021-06-14 الملك سعود .. 

https://cutt.us/F93yk 
صحيفة التعليم  
 اإللكترونية 

جامعة األميرة نورة تطلق فعاليات برنامج موهبة اإلثرائي  
 128 2021-06-14 األكاديمي 

https://cutt.us/pftCa   مجلة هي 
  5ال في  مج 23اإلثرائي" ب   انطالق برنامج "موهبة

 129 2021-06-14 جامعات سعودية 

https://alraynews.net/6558457.ht
m  صحيفة الرآي 

انطالق فعاليات برنامج موهبة اإلثرائي األكاديمي بجامعة  
 130 2021-06-14 الملك سعود 

https://alkssr.com/portal/405475/ 
صحيفة الكسر  
 اإللكترونية 

انطالق فعاليات برنامج موهبة اإلثرائي األكاديمي بجامعة  
 131 2021-06-14 الملك سعود 

https://cutt.us/wqrbz  مجلة سيدتي 
موهوب ا   168جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل تهيئ 

 132 2021-06-14 ضمن برنامج موهبة اإلثرائي الصيفي 

https://www.arabia2.com/vb/thre
ads/145497/  133 2021-06-14 برنامج موهبة اإلثرائي األكاديمي  تو عرب 

https://fai-news.com/29875/ 
صحيفة في  
 اإللكترونية 

انطالق فعاليات برنامج موهبة اإلثرائي األكاديمي بجامعة  
 134 2021-06-14 الملك سعود 

https://www.sauress.com/almadi
na/1735995 سعروس 

فعاليات برنامج موهبة اإلثرائي  جامعة نورة تطلق 
 135 2021-06-14 األكاديمي 
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https://cutt.us/pRW0Z  من المصدر 
تطلق فعاليات برنامج موهبة اإلثرائي  جامعة نورة 

 136 2021-06-14 األكاديمي 

http://www.a5bar.org/?p=178599 صحيفة األخبار 
انطالق فعاليات برنامج موهبة اإلثرائي األكاديمي بجامعة  

 137 2021-06-14 الملك سعود 

http://www.alriyadhdaily.com/art
icle/d71450b8b13e4cf98d90eab3

d646968c Riyadh Daily 

Mawhiba Enriching Program Launched 
in Partnership with Five Universities to 

Benefit 6,000 Students in Saudi Arabia 14-06-2021 138 

https://cutt.us/NJFPJ  صحيفة المدينة 
برنامج موهبة اإلثرائي    جامعة نورة تطلق فعاليات

 139 2021-06-14 األكاديمي 

https://www.spa.gov.sa/viewstor
y.php?lang=ar&newsid=2240427 

وكالة األنباء  
 السعودية 

ثرائي  جامعة األميرة نورة تطلق فعاليات برنامج موهبة اإل
 140 2021-06-14 األكاديمي 

http://wahjnews.com/51912/ 
صحيفة وهج  
 اإللكترونية 

انطالق فعاليات برنامج موهبة اإلثرائي األكاديمي بجامعة  
 141 2021-06-14 الملك سعود 

https://www.slaati.com/2021/06/1
4/p1867903.html 

صحيفة صدى  
 اإللكترونية 

انطالق فعاليات برنامج موهبة اإلثرائي األكاديمي بجامعة  
 142 2021-06-14 الملك سعود 

https://cutt.us/a6SVJ  صحيفة المدينة 
نامج موهبة اإلثرائي األكاديمي"  انطالق فعاليات "بر

 143 2021-06-14 بجامعة الملك سعود 

https://www.sauress.com/spa/22
 سعروس 40371

برنامج موهبة اإلثرائي األكاديمي "  انطالق فعاليات " 
 144 2021-06-14 بجامعة الملك سعود 

https://www.spa.gov.sa/viewfulls
tory.php?lang=ar&newsid=2240

371 
وكالة األنباء  
 السعودية 

نامج موهبة اإلثرائي األكاديمي "  انطالق فعاليات " بر 
 145 2021-06-14 بجامعة الملك سعود 

https://cutt.us/qg1G8  146 2021-06-14 جامعات.. انطالق برنامج »موهبة« اإلثرائي  5بمشاركة  األخبار 

https://cutt.us/sRZ1H 
Saudi arabia 
news gazette 

Mawhiba Enriching Program Launched 
in Partnership with Five Universities to 

Benefit 6,000 Students in Saudi Arabia 14-06-2021 147 

https://cutt.us/0XRNa 
Tribune   &

ledger news 

6,000 students get a taste of careers in 
medicine, engineering and science 

across Saudi Arabia 14-06-2021 148 

https://www.sauress.com/almadi
na/1735936 149 2021-06-14 آالف طالب سعودي على مسار العلماء  6وضع   سعروس 

https://cutt.us/3rW1L 
Alarabiya 

news 
Saudi Arabia leads Arab scientific 

research 14-06-2021 150 

https://www.okaz.com.sa/news/l
ocal/2071898?ref=rss&format=si

mple&link=link  151 2021-06-14 ق برنامج »موهبة« اإلثرائي جامعات.. انطال  5بمشاركة  صحيفة عكاظ 

https://cutt.us/PzfoU Vireal Hub 

6,000 students get a taste of careers in 
medicine, engineering and science 

across Saudi Arabia 14-06-2021 152 

https://alroeyah.com/88293 
صحيفة الرؤية  

 الدولية 
حمن بن فيصل تستعد النطالق  جامعة االمام عبد الر

 153 2021-06-14 طالبا  وطالبة   168موهبة اإلثرائي األكاديمي لـ  

https://www.al-
jazirah.com/2021/20210614/ln3.h

tm  الجزيرة 
  5انطالق برنامج »موهبة« اإلثرائي بالشراكة مع 

 154 2021-06-14 جامعات 

https://www.okaz.com.sa/news/l
ocal/2071898  155 2021-06-14 إلثرائي جامعات.. انطالق برنامج »موهبة« ا 5بمشاركة  صحيفة عكاظ 

https://www.aleqt.com/2021/06/1
4/article_2112501.html  156 2021-06-14 آالف طالب   6»موهبة« تقدم برنامجها اإلثرائي لـ   اإلقتصادية 

https://cutt.us/wXHuB 
جريدة البالد  
 157 2021-06-14 آالف طالب يتحولون إلى أطباء ومهندسين وعلماء  6 السعودية 

https://cutt.us/pRW0Z
http://www.a5bar.org/?p=178599
http://www.alriyadhdaily.com/article/d71450b8b13e4cf98d90eab3d646968c
http://www.alriyadhdaily.com/article/d71450b8b13e4cf98d90eab3d646968c
http://www.alriyadhdaily.com/article/d71450b8b13e4cf98d90eab3d646968c
https://cutt.us/NJFPJ
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2240427
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2240427
http://wahjnews.com/51912/
https://www.slaati.com/2021/06/14/p1867903.html
https://www.slaati.com/2021/06/14/p1867903.html
https://cutt.us/a6SVJ
https://www.sauress.com/spa/2240371
https://www.sauress.com/spa/2240371
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2240371
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2240371
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2240371
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https://cutt.us/0XRNa
https://www.sauress.com/almadina/1735936
https://www.sauress.com/almadina/1735936
https://cutt.us/3rW1L
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http://www.alfouz.info/?p=26391  موقع الفوز 
لب .. انطالق برنامج “موهبة”  آالف طا 6يستفيد منه 

 158 2021-06-14 جامعات  5مع  بالشراكة

https://cutt.us/ExhOT  159 2021-06-14 آالف طالب سعودي على مسار العلماء  6وضع   صحيفة المدينة 
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مؤسسة الملك عبدالعزيز  أخبار

ورجاله للموهبة واإلبداع 

 "موهبة"

 رصد المقابالت

 والشهادات اإلعالمية 

2 



 
 

 

 # التاريخ  عنوان الخبر  المصدر  الرابط 

https://www.facebook.com/2951
61185052/posts/1015911590163

 موهبة  0053
وقف إنساني قاد عمر بالخير عضو رابطة موهبة إلى تكريس  
 1 2021-06-20 جهده البتكار جهاز يتيح للصم والبكم التواصل مع العامة 

https://twitter.com/Alekhbariya_
net/status/140660448946599118

 اإلخبارية نت   5
موهوبا يخوضون تجارب إبداعية في جامعة اإلمام   168

 2 2021-06-20 "عبدالرحمن الفيصل"

https://twitter.com/UOD_EDU_S
A/status/1406623474676817931 

جامعة اإلمام  
عبدالرحمن بن  

 فيصل 

يخوضون تجارب إبداعية في  موهوب ا  ١٦٨
#جامعة_اإلمام_عبدالرحمن_بن_فيصل عبر برنامج موهبة  

 3 2021-06-20 م٢٠٢١اإلثرائي األكاديمي الصيفي لعام 

https://twitter.com/mawhiba/sta
tus/1406570934270562308  موهبة 

انطالقا  من أهمية التعاون في مجال حماية الحياة الفطرية، وسعيا   
لتحقيق مبادرة #المملكة_الخضراء، وإتاحة فرص التدريب  
والتوظيف لطلبة الجامعات والتعليم العام في مجاالت البيئة،  
وقّعت #موهبة اتفاقية تعاون مع شركة تالد لتوجيه واستقطاب  

 4 2021-06-20 ئة الموهوبين للعمل بمجاالت البي

https://twitter.com/mawhiba/sta
tus/1405941918593388546  موهبة 

معالي م. عبد هللا السواحة وزير االتصاالت وتقنية المعلومات  
ورئيس مجلس إدارة ، يلتقي معالي أمين عام #موهبة، في  

، مؤكدا  على  ٢٠٢١بالطلبة الفائزين في مسابقة #ايسف   احتفالية
 5 2021-06-18 أهمية الشراكة االستراتيجيّة مع “موهبة” في قطاع االتصاالت. 

https://twitter.com/Studioekhba
riy/status/140544853308855500

 برنامج اليوم  8
آالف طالب وطالبة إلى مهندسين وأطباء وعلماء وذلك   6يتحول  

 6 2021-06-17 ضمن برنامج #موهبة اإلثرائي األكاديمي

https://www.youtube.com/watc
h?v=ZLjXAo_mGWE 

القناة السعودية  
   اإلخبارية

آالف طالب وطالبة إلى مهندسين وأطباء وعلماء وذلك   6يتحول  
 7 2021-06-17 ضمن برنامج #موهبة اإلثرائي األكاديمي

https://www.facebook.com/2951
61185052/posts/1015910766395

 موهبة  5053

"موهبة قدمت وستقدم لي ولموهوبي الوطن الكثير، وعلينا  
 االستمرار بتشجيع أنفسنا". 

 8 2021-06-17 عضو رابطة موهبة. –عبدالمجيد العيبان 

https://twitter.com/nurscol/stat
us/1405573330971803648  كلية التمريض 

 موهبة في كلية التمريض  
 9 2021-06-17 جامعة الملك سعود  

https://www.facebook.com/2951
61185052/posts/1015910766395

 موهبة  5053

"موهبة قدمت وستقدم لي ولموهوبي الوطن الكثير، وعلينا  
 االستمرار بتشجيع أنفسنا". 

 10 2021-06-17 هبة.عضو رابطة مو –عبدالمجيد العيبان 

https://twitter.com/mawhiba/sta
tus/1405249806092713988 

  -وزارة التعليم 
 عام

بعد لقاء    2021الطالب والطالبات الفائزون بجوائز آيسف
حة وكفاءة منظومته  وزيرالتعليم: فخورون بوطننا ورؤيته الطمو

 11 2021-06-16 التعليمية 

https://twitter.com/mawhiba/sta
tus/1405164030004715521 

  -وزارة التعليم 
 عام

وزير التعليم يلتقي أمين عام موهبة، والطلبة الفائزين بجوائز 
 12 2021-06-16 2021آيسف

https://twitter.com/mawhiba/sta
tus/1405146784993845251  موهبة 

 
للعمل على تمكين أحالم  تتطلع إلى شراكة مع موهبة في رحلة   

 الشباب والشابات وتحقيق مشاريعهم المستقبلية. 
المدير اإلقليمي لمنظمة اليونيسف للشرق األوسط وشمال أفريقيا  

 13 2021-06-16 في زيارته لمقر موهبة 

i24/stathttps://twitter.com/Saud
us/1404188644357947400   السعودية   24قناة  

انطلقت البرامج االثرائية الصيفية بأنواعها االكاديمية والبحثية  
جامعات سعودية كما تم    5برامج اكاديمية في  8وقد تم تطبيق  

 أ. أضواء العقيل   برامج بحثية 5تطبيق 
جاله  مديرة البرامج اإلثرائية بمؤسسة الملك عبدالعزيز ور

 14 2021-06-14 للموهبة واالبداع "موهبة"

https://twitter.com/Saudi24/stat
us/1404191777431736324   السعودية   24قناة  

الوحدات االثرائية تم تصميمها من مركز شباب الموهوبين  
بجامعة جون هوبكنز وتعتبر من اقدم واعرق الجهات  

 . أضواء العقيل  أ المتخصصة في تعليم ورعاية الموهوبين
مديرة البرامج اإلثرائية بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله  

 15 2021-06-14 للموهبة واالبداع "موهبة"  

https://www.facebook.com/295161185052/posts/10159115901630053
https://www.facebook.com/295161185052/posts/10159115901630053
https://www.facebook.com/295161185052/posts/10159115901630053
https://twitter.com/Alekhbariya_net/status/1406604489465991185
https://twitter.com/Alekhbariya_net/status/1406604489465991185
https://twitter.com/Alekhbariya_net/status/1406604489465991185
https://twitter.com/UOD_EDU_SA/status/1406623474676817931
https://twitter.com/UOD_EDU_SA/status/1406623474676817931
https://twitter.com/mawhiba/status/1406570934270562308
https://twitter.com/mawhiba/status/1406570934270562308
https://twitter.com/mawhiba/status/1405941918593388546
https://twitter.com/mawhiba/status/1405941918593388546
https://twitter.com/Studioekhbariy/status/1405448533088555008
https://twitter.com/Studioekhbariy/status/1405448533088555008
https://twitter.com/Studioekhbariy/status/1405448533088555008
https://www.youtube.com/watch?v=ZLjXAo_mGWE
https://www.youtube.com/watch?v=ZLjXAo_mGWE
https://www.facebook.com/295161185052/posts/10159107663955053
https://www.facebook.com/295161185052/posts/10159107663955053
https://www.facebook.com/295161185052/posts/10159107663955053
https://twitter.com/nurscol/status/1405573330971803648
https://twitter.com/nurscol/status/1405573330971803648
https://www.facebook.com/295161185052/posts/10159107663955053
https://www.facebook.com/295161185052/posts/10159107663955053
https://www.facebook.com/295161185052/posts/10159107663955053
https://twitter.com/mawhiba/status/1405249806092713988
https://twitter.com/mawhiba/status/1405249806092713988
https://twitter.com/mawhiba/status/1405164030004715521
https://twitter.com/mawhiba/status/1405164030004715521
https://twitter.com/mawhiba/status/1405146784993845251
https://twitter.com/mawhiba/status/1405146784993845251
https://twitter.com/Saudi24/status/1404188644357947400
https://twitter.com/Saudi24/status/1404188644357947400
https://twitter.com/Saudi24/status/1404191777431736324
https://twitter.com/Saudi24/status/1404191777431736324


 

 

 أخبار عامة عن الموهبة
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 # ريخ التا  عنوان الخبر  المصدر  الرابط 

https://cutt.us/oqhAW  الشبيبة  
المرحلة األولى من برنامج إعداد الدليل  ختام 

 1 2021-06-20 االسترشادي لألنشطة اإلثرائية للطلبة الموهوبين 

https://cutt.us/mzsGG  صحيفة المدينة  
مشروعات تطويرية للجامعات ومسارات الثانوية وأداء  

 2 2021-06-20 المعلمين

https://cutt.us/R0Tfe  أضواء المستقبل 

صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على ترشيح  
للمملكة في عضوية المجلس  هاني المقبل ممثال   

 3 2021-06-18 التنفيذي لـ”اإللسكو” 

https://cutt.us/KLacS  الشروق 
حاوية نفايات “ذكية” من صنع جزائري بشوارع البريد  

 4 2021-06-17 المركزي
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